




Senhor candidato,
A Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
(FIEG), no exercício das funções de representação 
e defesa dos legítimos interesses das indústrias e 
de seus trabalhadores, e com a consciência de que 
uma indústria forte depende de Municípios, Esta-
dos e País igualmente fortes, vem à presença de 
Vossa Senhoria, como candidato ao Governo do 
Estado de Goiás, apresentar as principais deman-
das do setor industrial, a título de proposta para 
implantação de políticas públicas para os próximos 
anos. Ressaltamos que as sugestões são resultado 
de um minucioso levantamento realizado pela FIEG 
junto a líderes classistas e empresários industriais.
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PROPOSTAS DE POLÍTICA:
AS PRIORIDADES DO SETOR PRIVADO

1. GESTÃO PÚBLICA

O funcionamento dos órgãos públicos apresenta grandes deficiências no aten-
dimento tanto às empresas quanto às pessoas físicas, gerando entraves na 
solução de problemas e reduzindo a competitividade das indústrias goianas.  
Assim, recomendamos: 

a. Instituir um amplo Programa de Desburocratização, com participação 
de representantes do setor empresarial, visando combater esse que é um 
dos principais problemas da administração pública;

b. Aumentar a oferta, pela internet, do número de serviços públicos ao 
cidadão e às empresas, para agilizar o atendimento, possibilitar melhor 
qualidade e reduzir os custos da administração pública;

c. Manter canais de comunicação com as entidades do Fórum Empresarial, 
possibilitando a priorização no atendimento de suas demandas e viabilizan-
do a negociação dos temas de interesse que podem gerar conflitos entre o 
Estado e as empresas;

d. Fortalecer o diálogo entre o poder público estadual e as lideranças empre-
sariais para debater questões estratégicas da economia de Goiás e formular 
políticas de desenvolvimento econômico e social, de forma participativa.

2 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Nessas duas áreas, de fundamental importância para a preparação de trabalha-
dores de alto desempenho, aumentando a produtividade e a competitividade 
das indústrias, sugerimos dois planos de atuação: um para o governo executar 
diretamente e outro com parceria com a iniciativa privada.
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2.1 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS

a. Desenvolver um amplo programa visando à qualificação contínua e sis-
temática dos professores da Rede Estadual de Ensino e a implantação de 
planos de meritocracia para a gestão das unidades educacionais;

b. Melhorar as instalações de escolas já existentes e direcioná-las para o 
modelo de Educação em Tempo Integral Profissionalizante.

2.2 - AÇÕES EM PARCERIA COM O SISTEMA S

A educação profissionalizante é o caminho mais exitoso para garantia de um fu-
turo com possibilidades de inserção social para os jovens menos favorecidos. 
Para que esse processo seja eficaz, são necessários expertise, investimento e 
experiência. O SISTEMA S engloba instituições qualificadas para esse desafio e 
coloca-se à disposição do novo governo para estreita parceria como braço execu-
tor de um amplo e universal projeto de educação profissionalizante.

a. Na implantação das escolas profissionalizantes de tempo integral, para 
otimização de custos, sugerimos ao Governo Estadual estabelecer parce-
ria com o SISTEMA S, que já iniciou a execução da Lei do Novo Ensino 
Médio e tem experiência comprovada;

b. Oferecer cursos profissionalizantes para jovens em situação de risco 
social, de forma a aumentar a empregabilidade dos mesmos, afastando-os 
da criminalidade e do uso de entorpecentes;

c. Promover estudos, por meio da parceria entre UEG e SISTEMA S, para 
sinergia nos cursos de graduação e pós-graduação, direcionando-os para 
a economia goiana e suas cadeias produtivas prioritárias.
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3. SAÚDE PÚBLICA:

As prioridades apresentadas pelos empresários refletem, em primeiro lugar, a situação 
de penúria pelas quais passam trabalhadores e seus dependentes na busca de atendi-
mento de saúde nas unidades públicas. Assim, entendemos ser necessário e urgente:

a. Aumentar os investimentos em saúde, especialmente no interior do 
Estado, construindo hospitais de alta complexidade nas regiões polo – 
Norte, Sudoeste, Sudeste – e mais uma unidade no Entorno do Distrito 
Federal, em um esforço para reduzir a demanda nos hospitais da capital.

4. SEGURANÇA PÚBLICA

Fenômeno mais afeto às grandes cidades, porém presente em todos os lugares, 
a insegurança das pessoas e das empresas é o fator que mais preocupa os indus-
triais, segundo sondagem realizada em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itum-
biara e que fundamenta este documento, suplantando, inclusive, as questões 
relacionadas a tributos, infraestrutura e educação. 

a. Transferir para a iniciativa privada a gestão dos presídios, mediante ce-
lebração de parcerias público-privadas, buscando melhorar a qualidade 
da gestão e expandir o número de vagas;

b. Manter diálogo constante e apoiar as atividades do Fórum Permanente 
de Segurança Pública, recentemente proposto pelas entidades de repre-
sentação empresarial, com objetivo de inserir a participação da sociedade 
na discussão e formulação de políticas públicas de segurança.

5. MEIO AMBIENTE 

Nos últimos anos, as indústrias têm investido em modernização tecnológica e 
práticas de gestão, inclusive com relação ao meio ambiente, para garantir sua 
sustentabilidade. No âmbito desses investimentos, temos projetos para captar a 
menor quantidade possível de água e devolvê-la aos mananciais com qualidade 
– muitas vezes, superior à da captada. Abaixo, listamos algumas ações que con-
sideramos importantes para a conservação do meio ambiente e garantia do uso 
sustentável da água. 
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5.1 . LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON-LINE

a. Implantar a liberação das licenças ambientais de baixo impacto e das outorgas 
de uso de água, via on-line, com responsabilidade técnica de profissionais habili-
tados pelo CREA-GO. Essa medida agilizará a implantação dos empreendimentos 
econômicos, gerando empregos com maior rapidez.

5.2. CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA

a. Estimular que as novas construções financiadas pelo Estado (moradias 
populares, escolas, edifícios públicos e outros) incluam reservatórios para 
captação da água da chuva. Apresentamos como exemplo o projeto exe-
cutado no Edificio Pedro Alves Oliveira, onde a captação da água da chuva 
gera economia de 38% no consumo de água do sistema da SANEAGO;

b. Promover e agilizar a captação de água do Rio Caldas e outros rios das 
sub-bacias do Rio Meia Ponte.

5.3 . ÁREA RURAL

a. Conscientizar os poderes públicos sobre a importância de viabilizar/au-
torizar represamentos de água com objetivo de aumentar a vazão dos rios 
em momentos de estiagem, proporcionando o abastecimento;

b. Incentivar o reflorestamento nas áreas de nascentes dos rios;

c. Estimular os produtores rurais a adequar suas áreas com curvas de ní-
vel, aumentando a devolução de água aos lençóis freáticos;

d. Promover técnicas com menor uso de água para irrigação de lavouras 
sem comprometer a colheita.
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5.4 . SETOR INDUSTRIAL

a. Inserir na Lei do Fomentar/Produzir instrumento capaz de garantir que as 
indústrias beneficiadas utilizem equipamentos destinados a possibilitar o tra-
tamento e reuso da água utilizada na produção e a captação da água pluvial;

b. Investir na universalização do tratamento de esgoto, devolvendo aos 
mananciais a água devidamente tratada e despoluída.

6. POLÍTICA INDUSTRIAL

Incluídas nas prioridades do setor industrial como fator estratégico para o de-
senvolvimento do Estado de Goiás, a criação e implementação de uma política 
industrial moderna e eficaz poderão representar o diferencial para promover um 
salto qualitativo e quantitativo. As principais ações propostas nesse tema são:

a. Criar uma Política de Desenvolvimento Industrial no Estado – além dos 
incentivos fiscais, que devem ser preservados –, levando-se em considera-
ção critérios vocacionais das indústrias no território goiano, para promo-
ver o desenvolvimento nas regiões menos desenvolvidas;

b. Dar especial atenção ao processo de convalidação dos benefícios fiscais, 
em tramitação e que estará em curso em 2019. É imprescindível desenvol-
ver forte negociação política no Confaz e disponibilizar equipe técnica de 
alta qualidade na Sefaz sob a coordenação direta do Governador;

c. Aperfeiçoar o sistema de apoio e fomento ao desenvolvimento tecnoló-
gico e à inovação nas empresas (Fapeg, Funtec, ensino tecnológico, etc.) e 
implantação de laboratórios para pesquisa, desenvolvimento e inovação;

d.  Criar um programa específico de apoio ao adensamento das cadeias 
produtivas da indústria no Estado, induzindo o desenvolvimento de elos 
faltantes, o aperfeiçoamento das cadeias de suprimento, a qualificação de 
fornecedores e o fortalecimento dos elos já existentes; 

e.  Criar um programa de apoio ao fortalecimento da comercialização de pro-
dutos goianos de alto valor agregado nos mercados interno e externo;



10

Propostas da Indústria
para o Governo de Goiás - 2019/2022

f. Aumentar, gradativamente, os recursos destinados à Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e destinar ao menos 25% de-
les aos Editais da Inovação e Programas de Financiamentos de Projetos de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) das empresas e Programas 
de Incentivo à Capacitação de Recursos Humanos das empresas voltados 
para pesquisa tecnológica e inovação;

g. Conceber um plano diretor de desenvolvimento econômico para Goiás 
com diretrizes de médio e longo prazo, observando-se o potencial econô-
mico de cada região, seguindo paradigmas internacionais, para que o Es-
tado se torne referência, em âmbito nacional e internacional, com ênfase 
especial para o eixo de desenvolvimento Goiânia e Região Metropolitana-
-Anápolis-Brasília;

h. Fortalecer a Secretaria de Desenvolvimento Estadual (SED) com equi-
pe técnica qualificada, recursos e apoio político com especial atenção aos 
Programas Fomentar e Produzir.

6.1 . MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS:

Para reduzir as desigualdades de produtividade e oportunidades entre os agen-
tes econômicos de diferentes portes e desenvolvimento tecnológico, recomen-
damos uma série de medidas interrelacionadas de políticas de apoio, que podem 
amenizar e/ou eliminar esses fatores que emperram o crescimento de segmento 
industrial tão importante.

a. Garantir recursos para novos editais de fomento à inovação de proces-
sos e produtos (Tecnova e outros) das micro e pequenas indústrias e o 
desenvolvimento de startups, por meio da Fapeg, na modalidade de re-
cursos não reembolsáveis;

b. Manter e fortalecer o atual sistema de apoio às micro e pequenas em-
presas, a exemplo do de Compras Governamentais e outros; 

c. Promover o acesso a mercados (apoio à internacionalização); 

d. Promover o acesso facilitado ao crédito.
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7. INFRAESTRUTURA:

Investir em infraestrutura é papel fundamental do governo de um Estado que apre-
senta crescimento acima da média do Brasil e está distante dos principais pontos 
de escoamento da produção para exportação, o que reduz sua competitividade 
pelo alto custo econômico. Assim, apontam-se como demandas prioritárias:

a. Realizar estudos de viabilidade e buscar recursos para implantação de 
transporte metroviário na Grande Goiânia (compromisso na construção 
do metrô de Goiânia);

b. Rodovias: continuação do projeto Rodovida, de melhoria e manutenção 
das rodovias estaduais goianas;

c. AGETOP: seguir estrito planejamento de manutenção e recuperação de 
rodovias prévio ao início do período de chuvas, maximizando os recursos 
financeiros e garantindo a segurança do cidadão;

d. Viabilizar por meio de parceria público-privada o aumento de sanea-
mento básico nos diversos municípios goianos;

e. Gestar junto ao Governo Federal projetos de parceria público-privada 
para a construção de eclusas nas hidrovias goianas; 

f. Aeroportuária: Buscar viabilizar junto com o Governo Federal a transfor-
mação do aeroporto de Goiânia em Internacional de Cargas, bem como 
concluir as obras e licitar o aeroporto de cargas de Anápolis; 

g. Converter a administração dos Distritos Industriais mais importantes do 
Estado (Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Itumbiara) para o mo-
delo de parceria público-privada (PPP), de forma a garantir recursos para 
os investimentos necessários à modernização e ampliação dos mesmos;

h. Gestar junto a Aneel a melhoria da fiscalização da concessionária de Goiás;

i. Em parceria com o setor privado, viabilizar infraestrutura na região nor-
deste do Estado para a atração de investimentos industriais. 



12

Propostas da Indústria
para o Governo de Goiás - 2019/2022

8. SISTEMA TRIBUTÁRIO E LINHAS DE CRÉDITO

Do ponto de vista de política pública estadual, um dos fatores que mais preju-
dicam a competitividade das indústrias goianas é o sistema tributário vigente. A 
rotineira edição de obrigações acessórias, a dificuldade de relacionamento dos 
empresários com o Fisco, a tributação em cascata, inclusive sobre bens de capi-
tais, são fatores que a indústria abomina e que deseja ver minimizados. Assim, 
propõe-se como prioridades para o novo governo de Goiás:

a. Promover a simplificação do sistema tributário estadual, por meio de 
medidas disruptivas que reduzam normas e obrigações acessórias, que 
têm transferido para os contribuintes muitas ações de controle que ca-
bem ao Estado realizar, e não às empresas;

b. Reduzir o porcentual das multas previstas no Código Tributário Estadual 
que hoje atingem patamar confiscatório;

c. Aperfeiçoar o relacionamento Fisco-Contribuinte, garantindo os direi-
tos básicos destes, inclusive melhorando o Código de Direitos e Garan-
tias do Contribuinte;

d. Estabelecer fase de transição menos impactante nas alíquotas de migração 
de microempresa para pequeno porte, e desta para média, evitando-se um 
grande salto no montante de tributos a recolher, estimulando assim o cresci-
mento das empresas;

e. Criar um programa de incentivo ao comércio exterior goiano;

f. Promover o combate sistemático às atividades da economia informal e à 
sonegação de tributos para reduzir a informalidade, tornando mais justas 
a competição e a recompensa das empresas pelos seus árduos esforços;

g. Restaurar a lei que permitia ao contribuinte pagar imposto próprio com 
crédito de terceiro adquirido no mercado interno goiano.
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Certos de poder contar com o apoio de Vossa Senhoria, caso eleito governador 
do Estado de Goiás, colocamos as entidades do Sistema Indústria em Goiás (FIEG, 
SESI, SENAI, IEL e ICQ Brasil) à inteira disposição para colaborar, no que for perti-
nente, com a futura gestão. 

Além dessas propostas em âmbito estadual, a FIEG reitera apelo visando apoio 
imprescindível à reforma da Previdência e Tributária, aspirações do setor produ-
tivo capazes de levar o Brasil a um novo patamar de competitividade e à criação 
de um ambiente de negócios sustentável e que favoreça o empreendedorismo 
de nossa indústria.

Atenciosamente,

Pedro Alves de Oliveira
Presidente da FIEG
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